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Diagnoza lokalna obejmująca dzielnicę Kalinowszczyzna została przeprowadzona w ramach 

jednego z obszarów działań wpisanych w program projektu Laboratorium Sztuki Społecznej 

(na potrzeby diagnozy używana jest zamiennie skrótowa nazwa LSS), jaki stanowiły 

warsztaty wprowadzające uczestników w praktykę zbierania i opracowywania danych 

wyjściowych dla działań artystycznych i kulturalnych w dzielnicach Lublina. Warsztaty miały 

na celu zrekonstruowanie obrazu Kalinowszczyzny (zwanej także w języku potocznym 

Kaliną), dzielnicy która jako pierwsza została objęta programem rezydencji artystycznych 

LSS Residencies. 

 

Rozpoznanie, którego wyniki zawarte zostały w niniejszym raporcie powstało na potrzeby 

Warsztatów Kultury w Lublinie. Kontekstem zaś dla diagnozy lokalnej stała się tegoroczna 

edycja LSS Residencies, projektu realizowanego jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony 

projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i 

samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Narodowego Centrum Kultury. Wschód Kultury wspierany jest przez Nataša – Platforma 

Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury. 

 
Program międzynarodowych rezydencji artystycznych Laboratorium Sztuki Społecznej 

(LSS), ingerując w przestrzeń publiczną miasta jako miejsce współuczestnictwa i 

współdziałania, ma na celu budowanie dialogu między lokalną społecznością zamieszkującą 

dzielnicę Kalinowszczyzna, a artystami i animatorami kultury z Polski i krajów Partnerstwa 

Wschodniego. Artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, podejmą działania angażujące 

mieszkańców Kalinowszczyzny (zwanej dawniej Przedmieściem Lwowskim),  przy 

aktywnym wsparciu lokalnych animatorów kultury oraz tutorów. Projekt odwraca także rolę 

artysty – z kreatora w nauczyciela i przewodnika sztuki, natomiast mieszkańców – z 

biernych obserwatorów w aktywnych odbiorców i twórców kultury. 

 
W ramach otwartego naboru skierowanego do artystów wybranych zostało 8 projektów 

rezydencyjnych, skoncentrowanych na różnych obszarach przestrzennych  

Kalinowszczyzny, na obiektach historycznych dzielnicy oraz skierowanych do konkretnych 

grup wiekowych (seniorzy, młodzież). Zaproszeni artyści posługując się zróżnicowanym 

medium – od sztuk plastycznych przez interwencje dźwiękowe po działania  performatywne 

http://natasaplatform.net/


4  

i taniec – tworzą unikatowe dla tej przestrzeni realizacje. Wartość pierwszorzędną  

rezydencji stanowi nie samo dzieło artystyczne lecz proces partycypacyjny, diagnoza 

miejsca oraz zaangażowanie społeczności lokalnej, która staje się aktywnym kreatorem 

działań, świadomym wartości miejsca, jakie zamieszkuje. 

 
Kraje zakwalifikowane do udziału: 

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Polska, Ukraina 
 
 

Diagnoza lokalna dzielnicy Kalinowszczyzna i jej mieszkańców miała na celu rozpoznanie 

przestrzeni docelowej dla artystycznych interwencji i działań, jej potencjału i deficytów, 

potrzeb mieszkańców oraz ich wyobrażenia na temat zamieszkiwanego miejsca. Badania 

zostały przeprowadzone w okresie od maja do lipca 2014 roku. Diagnoza objęła kilka 

etapów, które pozwoliły na stworzenie obrazu Kalinowszczyzny w ujęciu różnych 

perspektyw i zgłębienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej tego miejsca i zweryfikowanie 

wcześniej pozyskanych informacji. 

 
ANALIZA DANYCH ZASTANYCH | Perspektywa zewnętrznego obserwatora 

Analiza danych zastanych objęła badania dostępnych w internecie informacji dotyczących 

historii dzielnicy oraz materiałów prasowych i tzw. „śladów cyfrowych”, które pozwoliły na 

odzwierciedlenie aktualnych działań podejmowanych na terenie Kalinowszczyzny oraz 

zdiagnozowanie społecznych i przestrzennych dolegliwości dzielnicy. Owa analiza pozwoliła 

na uzupełnienie wiedzy faktograficznej i zabytkoznawczej dotyczącej badanego miejsca, 

ustanawiając wartościowy kontekst dla działań podejmowanych aktualnie w jego obszarze 

oraz planowanych w dalszej perspektywie inicjatyw. 

 

ROZPOZNANIE PRZESTRZENI | Perspektywa zaangażowanego spacerowicza 

Rozpoznanie przestrzeni objęło powtarzany kilkukrotnie spacer badawczy po dzielnicy 

Kalinowszczyzna, obserwację i dokumentację fotograficzną oraz sensoryczny odbiór 

badanego miejsca. Powyższa metoda pozwoliła na zdiagnozowanie stanu 

infrastrukturalnego dzielnicy, wskazanie miejsc zaniedbanych i wymagających pilnej 

rewitalizacji, ustalenie punktów skupiających mieszkańców, w stopniu mniejszego lub 

większego   zaangażowania.   Dane   pozyskane   podczas   spaceru   badawczego   stały     się 
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punktem wyjścia dla stworzenia mapy dzielnicy, uwzględniającej obiekty i miejsca ważne z 

perspektywy historycznej (obiekty zabytkowe), potencjalne obszary działań sugerowane 

artystom rezydującym w Lublinie podczas projektu LSS, organizacje podejmujące  

inicjatywy kulturalne i artystyczne oraz skupiające lokalnych liderów (liderów dzielnicy), 

przestrzenie znaczące logistycznie, pozwalające na zaspokojenie codziennych potrzeb. 

 
WYWIADY     INDYWIDUALNE     PÓŁ-USTRUKTURYZOWANE     i     STORYTELLING     | 

Perspektywa osób bezpośrednio związanych z obszarem badań, w tym w  szczególności 

– lokalnych liderów 

Wywiady indywidualne pół-ustrukturyzowane i storytelling zostały przeprowadzone z 

mieszkańcami dzielnicy Kalinowszczyzna zidentyfikowanymi podczas rozpoznania 

podejmowanego w trakcie wcześniejszych etapów. Wśród podstawowych obszarów 

badawczych wskazane zostały trzy osie, które zostały uznane za kluczowe pod kątem 

planowanych działań artystycznych: 1) mieszkańcy (m.in. kto zamieszkuje dzielnicę, jakie są 

główne problemy mieszkańców, poczucie bezpieczeństwa); 2) dzielnica (wskazanie 

kluczowych miejsc, miejsc spotkań, spędzania czasu wolnego, rekonstrukcja centrum i 

peryferii dzielnicy, obiekty/obszary wymagające w odczuciu mieszkańców zmian); 3) kultura 

(zakres uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, rodzaj inicjatyw na jakie mieszkańcy 

wykazują zapotrzebowanie, źródła pozyskiwania informacji na temat działań 

artystyczny/kulturalnych). 

Wywiady przeprowadzono z 20 osobami. Dobór respondentów odbywał się metodą kuli 

śnieżnej (w przypadku przeprowadzania wywiadów z lokalnymi liderami) oraz incydentalnie 

wśród przechodniów ulicznych. Przeprowadzone wywiady pozwoliły na zweryfikowanie 

pozyskanych wcześniej danych i poszerzenie wiedzy o szczegółowe informacje dotyczące 

przedmiotu badań. 

Storytelling jako forma swobodnej narracji prowadzonej przez respondentów pozwoliła na 

wychwycenie osobistych historii związanych z dzielnicą oraz wydobycie z pamięci 

mieszkańców miejsc już nie istniejących. Wspomnienia codziennych użytkowników 

badanego obszaru pozwoliły na doprecyzowanie i ukierunkowanie koncepcji projektów 

artystycznych realizowanych w ramach LSS. Opowieści wkomponowane w strukturę 

poszczególnych interwencji, nadawały im lokalnego charakteru, nawiązującego do 

tożsamości Kaliny. 
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Raport zbiera wyniki poszczególnych etapów badań zrealizowanych podczas diagnozy 

lokalnej Kalinowszczyzny i prezentuje je w ujednoliconej formie. Narracja rozpoznania 

pozwala na zapoznanie się z charakterem obszaru badań wychodząc od wiedzy historycznej 

i zabytkoznawczej przez informacje dotyczące stanu aktualnego dzielnicy, aż po 

szczegółowe informacje dotyczące mieszkańców (ich potrzeby, opinie dotyczące miejsca 

zamieszkania, wyobrażenia zmian) i inicjatywy kulturalne podejmowane na terenie 

Kalinowszczyzny. 

 

Przeprowadzona diagnoza poza pozyskaniem informacji, zyskała wymiar promujący 

wydarzenie oraz stworzyła możliwość „ugruntowania” projektów rezydencyjnych i 

przygotowania mieszkańców na ich realizację. Dzięki prowadzonym przed rozpoczęciem 

LSS Residencies badaniom udało nam się zyskać przychylność lokalnych liderów i 

zaangażować ich we współpracę w realizacji poszczególnych projektów, co z kolei pokazuje 

jak ważne jest „rozpoznanie terenu”, w którym zamierzamy interweniować oraz stosunku 

mieszkańców do rodzaju podejmowanych inicjatyw. 
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KALINOWSZCZYZNA. ZARYS HISTORYCZNY | Analiza danych zastanych1
 

 
 
 

 

 
 
 

Kalinowszczyzna położona jest wzdłuż dawnego traktu prowadzącego na Ruś. Obszar ten 

aż do końca XVII wieku funkcjonował pod nazwą Przedmieścia Lwowskiego, skupiając w 

sobie jurydyki szlacheckie i duchowe wyłączone spod władzy miejskiej. Przebieg dawnego 

traktu handlowego potwierdzają swoją lokalizacją klasztor O.O. Salezjanów oraz kościół  

św. Agnieszki (dawniej klasztor Augustianów). We wczesnym rozwoju miasta, usytuowane 

przy  ważnych  szlakach  komunikacyjnych  i  wyjeździe  do  miasta,  Przedmieście Lwowskie 

 
 

1 
Na podstawie: 

1) Lokalny Program Rewitalizacji Lublin – Rejon Ulicy Kalinowszczyzna, opracowany przez zespół ds. 
programu rewitalizacji, koordynator zespołu: Ewa Kipta, dostępne w internecie: 
http://um.lublin.pl/radydzielnic/index.php?t=210&id=43528, stan z dn. 31.07.2014. 

2) Dzielnice Lublina – Kalinowszczyzna, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, opracowanie: Ewa Sękowska, 
dostępne w internecie: http://teatrnn.pl/leksykon/node/614/dzielnice_lublina_kalinowszczyzna, stan 
z dn. 31.07.2014. 

http://um.lublin.pl/radydzielnic/index.php?t=210&amp;id=43528
http://teatrnn.pl/leksykon/node/614/dzielnice_lublina_kalinowszczyzna
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odgrywało znaczącą rolę, co uległo zmianie, gdy stolicę państwa przeniesiono do  

Warszawy. Nazwa “Kalinowszczyzna” występuje w źródłach od 1 poł XVIII w., jest nazwą 

dzierżawczą i wywodzi się od nazwiska Kalinowskich (szlachecki ród herbu Kalinowa, 

wywodzący się od Andrzeja Kalinowskiego wojownika poległego pod Obertynem w 1531 

roku. Ród Kalinowskich pełnił w Dawnej Rzeczpospolitej wysokie urzędy wojskowe). 

 
Kalinowszczyzna niemal od początków swego powstania funkcjonowała w zasadzie jako 

samodzielne miasteczko, o czym świadczy istnienie tu do dzisiaj Słomianego Rynku, na 

którym odbywały się lokalne targi jeszcze w okresie międzywojennym. Na najbardziej 

interesującym ze wzgórz Kalinowszczyzny – Grodzisku, ulokowany został w 1555 roku Stary 

Cmentarz żydowski. Zachowane na nim nagrobki z tego okresu świadczą, że jest to 

najstarszy tego typu obiekt na ziemiach polskich, a z uwagi na grób „Widzącego z Lublina” 

jest też miejscem pielgrzymek chasydów i młodzieży żydowskiej. Już pod koniec XVII wieku 

miejscowi Żydzi wybudowali murowaną synagogę, której budynek został ostatecznie 

spalony w 1944 roku. Przy trakcie Ruskim rozlokowały się także w XVII wieku klasztory 

franciszkanów (obecnie kościół salezjanów) oraz augustianów (kościół św. Agnieszki). W 

1655 roku Kalinowszczyznę zniszczyły całkowicie wojska kozacko-rosyjskie. Splądrowane 

zostały wtedy także klasztory. Mieszkańcy – Polacy i Żydzi, doświadczani różnymi 

katastrofami (najazdy wojsk, pożary itp.) nie mogli skutecznie pomnażać swojego majątku. 

Statut samodzielnego miasteczka Kalinowszczyzna utraciła na początku XIX wieku – wtedy 

to stolicę państwa przeniesiono do Warszawy, a po wybudowaniu wjazdu do miasta od 

Piask ul. Zamojską, z pominięciem przejazdu przez Stare Miasto, Przedmieście Lwowskie 

znalazło się na uboczu. 

 

Na Grodzisku, 23 grudnia 1939 r. okupanci rozstrzelali 10 przedstawicieli inteligencji 

lubelskiej, więzionych od listopada na Zamku. Był to pierwszy zbiorowy mord dokonamy na 

terenie miasta. Niestety, pomimo poszukiwań nie natrafiono na mogiły rozstrzelanych. 

 
Nie poddawane rozbudowie, zaniedbane przedmieście przetrwało w swym układzie – 

drewniane i murowane domy (głównie parterowe), otoczone bujnymi ogrodami i sadami – 

prawie do lat sześćdziesiątych naszego stulecia. Dopiero w roku 1964 rozpoczęto tu 

realizację      dużych      zespołów      mieszkaniowych      oraz      budowę      nowych        ciągów 
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komunikacyjnych. Nieliczne obiekty o dość cennej lokalnej wartości coraz bardziej niszczeją 

lub zanikają w tle betonowego blokowiska, zacierającego dawny koloryt tej dzielnicy. 

 
Obszar dzisiejszej dzielnicy sięga od zachodu po ul. Sienną i Podzamcze (dawna 

Franciszkańska), od wschodu i południa granicą jest rzeka Bystrzyca i odcinek rzeki 

Czechówki od jej wylotu przy ul. Siennej, aż do ujścia. Ul. Kalinowszczyzna (przebiega po 

starym szlaku komunikacyjnym sięgającym czasów przedlokacyjnych) na południu 

charakteryzuje się podmiejską, a miejscami wiejską zabudową z lokalnego kamienia 

wapiennego oraz z wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego (Osiedle XXX-lecia, Osiedle 

Niepodległości, Osiedle 40-lecia i Osiedle Kolejarz), na północy dochodzącego do granic 

miasta. Dzielnica obejmuje tzw. Białkowską Górę oraz dawny cmentarz żydowski – 

Grodzisko. W XIX wieku, przekopano przez Kalinowszczyznę wąwóz i “wyszosowano” go, 

nadając obecny kształt ulicy. 

 
Osiedle XXX-lecia. W latach 1969-1975 powstawało drugie osiedle spółdzielni RSM Motor – 

XXX-lecia (PRL). Zostało ono umiejętnie wkomponowane w krajobraz Kalinowszczyzny, a 

zaprojektowali je architekci Rita i Tadeusz Nowakowscy. W tym czasie wybudowano 19 

budynków (w latach 1990-1991 dołączyły do nich jeszcze dwa). W sumie w 21 blokach, o 

łącznej powierzchni 78.430 m², zamieszkało około 5.000 osób w 1.706 mieszkaniach. W 

wąwozie przy osiedlu powstał w latach 2010-2011 mini stadion piłkarski, z którego korzysta 

lokalny zespół piłkarski MKS „Kalina” Lublin. 

 
Osiedle Niepodległości. W 1972 roku rozpoczęto budowę Osiedla “Niepodległości” według 

projektu Rity i Tadeusza Nowakowskich. Kompozycja 30 budynków – 15 wieżowców i 15 

bloków pięciokondygnacyjnych wkomponowana została w naturalną rzeźbę terenu. Jest to 

największe osiedle Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “MOTOR”. Zamieszkuje go 6,5 

tys. osób w 2.318 lokalach mieszkalnych, o łącznej powierzchni 104.746 m². 

 
Jeszcze  w  początkach  lat  90-tych  w  osiedlu  „Kalinowszczyzna”  powstał  Klub Osiedlowy 

„Odeon”, który funkcjonuje do dziś, skupiając mieszkańców w każdym wieku od 

przedszkolaków po seniorów, organizując im czas wolny, prowadząc różnorodne formy 

działalności społecznej, edukacyjnej i artystycznej. 
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ROZPOZNANIE MIEJSCA | KALINOWSZCZYZNA W PERSPEKTYWIE SPACERU 
 

 

Kalinowszczyzna sprawia wrażenie odrębnego miasteczka o bardzo zróżnicowanej 

strukturze. Wielkopłytowym osiedlom towarzyszą walory krajobrazowe dzielnicy – wąwóz, 

wzgórza, widoki na dolinę Bystrzycy i panoramę Starego Miasta. Potocznie 

Kalinowszczyznę dzieli się na tak zwaną Starą i Nową Kalinę. Ten podział nie ma charakteru 

jedynie urbanistycznego, jest także osadzony w mentalności mieszkańców, co szczególnie 

jest widoczne w wypowiedziach sankcjonujących miejsca uważane za niebezpieczne lub nie 

godne uwagi. Nowa Kalina zabudowane jest blokami, choć wciąż z dużym obszarem 

terenów zielonych okalających osiedla, podczas gdy Stara Kalina przypomina raczej tereny 

podmiejskie i wiejskie. Zlokalizowana bardzo blisko centrum zupełnie z nim kontrastuje. 

Zabudowania skoncentrowane wzdłuż ulicy Kalinowszczyzna stanowią w znacznej części 

zabytkową zabudowę mieszkalną, którą stanowią głównie parterowe domy wykonane z 

kamienia wapiennego datowane na drugą połowę XVIII wieku oraz wiek XIX. Wzdłuż tej  

ulicy zlokalizowanych jest także duża cześć obiektów zabytkowych oraz skupiających 

społeczności, m.in.: 
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1) Stary Kirkut. Stary cmentarz żydowski w lublinie – kirkut będący najstarszym 

cmentarzem żydowskim znajdującym się w lublinie i jednym z najstarszych 

cmentarzy żydowskich w Polsce, a znajdujące się tam macewy stanowią jedne z 

najcenniejszych zabytków polski i europy. 

2) Kościół św. Agnieszki i klasztor augustianów w Lublinie. 

3) Klasztor o.o. Salezjanów (dawniej klasztory franciszkańskie). 

4) Dworek Wincentego Pola. 

5) Kapliczka przy zbiegu ulic Kalinowszczyzna i Dembowskiego w lublinie. 

6) Figura przy kościele św. Agnieszki przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie (matka boska 

miażdżąca węża stopami). 

7) Zdrój na Słomianym Rynku w lublinie. Zdrój na słomianym rynku jest jedną z trzech 

studni, jakie istniały na przedmieściu Kalinowszczyzna w drugiej połowie xix wieku. 

Słomiany rynek to obszerny plac, stanowiący dziś skwer miejski, był dawniej placem 

targowym. Odbywał się tu handel paszą dla bydła. Cały teren przyległy od 

południowej strony stanowił od xiv w. Jurydykę. Obecnie jest to obszar bardzo 

zaniedbany, choć wielokrotnie wspominany przez mieszkańców, jako wymagający 

rewitalizacji. Układ urbanistyczny tzw. Słomianego Rynku – Kalinowszczyzny 

obejmował obszar pomiędzy ulicami: Tatarską, Kleeberga, Al. W. Andersa, Al. 

Tysiąclecia. 
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Obraz Starej Kaliny zdecydowanie dominuje także w percepcji mieszkańców i bywalców 

dzielnicy, którzy ją waloryzują – miejsce opisywane jest jako urokliwe i bardzo malownicze, 

bądź wręcz – mitologizują: 

 
„Piękne osiedle, jedno z piękniejszych w Lublinie, z ogromnymi tradycjami – Kościół  

Salezjanów, Agnieszki, bezpośrednie połączenie z Czwartkiem, wystarczy przejść tutaj przez 

tunel. To było jedno Czwartek i ta dzielnica. Najstarsze dzielnice Lublina, po wojnie zostały 

mocno zmienione i zindustrializowane. Mimo wszystkich bloków i zabudowy socrealistycznej 

dzielnica ma swój charakter – górki, pagórki, wąwozy, mnóstwo zieleni.” 

 

„Cała Kalinowszczyzna (ulica) – fajne miejsce. Nie wiem co jest w niej takiego szczególnego.  

Ale idzie się tą ulicą i z jednej strony jest to nowoczesne osiedle, po drugiej te domeczki wiejskie 

prawie, kościoły, dworek, stary kompleks starej kaliny ze słomianym rynkiem, studnia. Ja chyba 

Kalinowszczyznę widzę nie tą która jest, tylko tą która byłą. Ja się jakich rycin naoglądałem. I 

jak chodzą tą uliczką widzę te ryciny.” 
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Spacer przeprowadzony w obszarze Kalinowszczyzny pozwolił na wstępne rozpoznanie 

stanu przestrzennego i infrastrukturalnego i wskazanie części z problemów, z jakimi boryka 

się dzielnica i jej mieszkańcy – m.in.: 

1) Miejsca wymagające pilnej rewitalizacji – Słomiany rynek i Plac Singera 

2) Opuszczone, popadające w ruinę zabudowania zlokalizowane przy ul. 

Kalinowszczyzna, ze szczególnie interesującym domem murowanym z kamienia 

wapiennego (Kalinowszczyzna nr 58) 

3) Zły stan nawierzchni m.in. drogi, chodniki, co znajduje potwierdzenie w 

wypowiedziach respondentów: 

 

„(...) w fatalnym stanie chodniki – widzę jak ludzie podpierają się laseczką... Problemem jest też 

brak miejsca ja dla młodzieży, dzieciaków... Być może te miejsca są, ale rodzice o nich nie 

wiedzą.... Dzieciaki grają na boisku, które tutaj na Osiedlu 40-lecia jest w fatalnym stanie. 

Nawierzchnia nie daje warunków do fajnej, bezpiecznej gry, a tego nie ma.” 

 

„(...) Kiepski, choć ostatnimi czasy nieco poprawiający się stan dróg.” 



16  

 
 

 
 
 

4) Bardzo ograniczona liczba miejsc do spędzania wolnego czasu, ewentualnie – zły 

stan zachowania, zaniedbanie lub dostęp ograniczony (zamykanie przestrzeni o 

dużym potencjale animacyjno-rekreacyjnym): 
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„(...) Zdecydowanie zły stan placów zabaw, mało miejsc do spędzania czasu  

wolnego, np. brak kawiarenki, miejsca na grilla, ognisko, pikniki, rekreację. (...)” 

 
WYWIADY     INDYWIDUALNE     PÓŁ-USTRUKTURYZOWANE     i     STORYTELLING     | 

Perspektywa osób bezpośrednio związanych z obszarem badań, w tym w  szczególności 

– lokalnych liderów 
 

 

Dzielnica oraz jej mieszkańcy 

Obraz Kalinowszczyzny w oczach jej mieszkańców jest bardzo zróżnicowany. Znacząca 

wydaje się więź części z nich z miejscem zamieszkania, co szczególnie jest przez nich 

wyrażone w popularnie funkcjonujących w jej obrębie sformowaniach: „Kalina – stolica 

Lublina”, „Kalina- centrum Lublina”. Wśród respondentów trudno wskazać na zgodność, co 

do struktury demograficznej dzielnicy – z jednej strony określa się ją jako dzielnicę starych 

ludzi, z drugiej dostrzegane są zmiany – pojawianie się młodych małżeństw i rodzin („W tej 

chwili następuje rewitalizacja – wprowadzają się młodzi ludzie, mają dzieci. To widać po 

uczestnikach zajęć Klubu Odeon. Dawniej głównie młodzież, dziś w większości są to  teraz 

dzieci. Dawniej byłą to dzielnica starych Lidzi, teraz to się zmienia.”). Część mieszkańców 

określa  się  jako  „ludność  napływową  ze  wsi”  i  „ludność  przesiedlaną  z  innych  dzielnic”    . 
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Ciekawą jednak uwagą, jest fakt występowania wielopokoleniowego modelu rodzin („ludzie 

mieszkają na kupie po kilka pokoleń w jednym mieszkaniu”), co jednocześnie obrazuje jedną 

ze społecznych dolegliwości Kalinowszczyzny, jaką jest brak pracy i bieda oraz brak 

pomysłów na spędzanie wolnego czasu („bieda, bezrobocie, starzy ludzie, którzy nie wiedzą  

co ze sobą zrobić... z wolnym czasem... dzieciaki siedzące przy klatkach, palący, pijący... dla 

nich te dopalacze, to chleb powszedni... marnują się chłopcy, marnują... a starzy ludzie...”). 

Często pojawiającą się opinią wśród mieszkańców jest stwierdzenie, iż: 

 
„Kalina to dzielnica starych ludzi, młodych matek i bezrobotnych dziadków.” 

 
 

„Dużo jest starszych, takich dziadków, nie... siedzą pod blokiem i gadają jacy to my nie 

jesteśmy... takich ludzi w średnim wieku, pracujących też trochę jest, no i nas, młodzieży, dzieci 

dzielnicy” 

 
Kalinowszczyzna często opisywana jest przez swoich mieszkańców, jako dzielnica 

malownicza i urokliwa zwłaszcza ze względu na tereny zielone i wspominaną już wcześniej 

ulicę Kalinowszczyzna. Na pytanie o najogólniejszy zarys swojego spojrzenia na dzielnicę, 

respondenci odpowiadają: 

 
„Najogólniej to jako oddzieloną od miasta taką oazę spokoju u dzieloną wyspę, ponieważ 

jesteśmy już... szczególnie moje osiedle, Osiedle 40-Lecia to już koniec miasta Lublina. (...) nie 

ma napływu innych mieszkańców z pozostałej części miasta i nie tworzy się większo skupisko 

ludzi, tylko po prostu można naprawdę wrócić tutaj i poczuć się jak na wsi. Odczuwam 

mieszkanie na Kalinie tak jakbym w ogóle nie mieszkała w tak dużym mieście jak Lublin.” 

 

„Kalinowszczyzna to (...) zielona część Lublina, w której można odnaleźć swoje miejsce.” 
 
 

„Dużą zaletą tego miejsca jest dobry projekt – pod względem układu urbanistycznego. 

Nieregularne ukształtowanie terenu powoduje, że jest pewna intymność.” 

 

„Dzielnica położona tuż przy Bystrzycy. Ma pagórkowate ułożenie, bloki na skarpach.” 
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Występujące w znacznej ilości obszary zielone w obrębie dzielnicy – wąwóz, skwery, 

zadrzewienie wokół budynków mieszkalnych – w wypowiedziach mieszańców stanowią 

wiodący atut dzielnicy. W korespondencji z powyższym doceniany jest także zabytkowy 

charakter Kalinowszczyzny: 

 
„Kalinowszczyzna jest jedną ze starszych dzielnic, jedną z najbardziej zielonych dzielnic, 

położona niedaleko śródmieście, częściowo nawet je obejmuje. Przestrzeń o zabytkowych 

budynkach i jest tam najstarszy cmentarz żydowski w Polsce. Są budynki z ’47 roku lub samej 

końcówki lat ’40 XX wieku. Większość zabudowań na ul. Lwowskiej pochodzi z lat ’70 (...).” 

 

Wśród najczęściej odwiedzanych, wspomnianych z sentymentem lub po prostu ulubionych 

miejsc mieszkańcy Kalinowszczyzny wymieniają ul. Kalinowszczyzna („tzw. Stara Kalina – 

jest najbardziej klimatyczna ze względu na dawną zabudowę”), wąwóz („zielono, spokojnie, 

można odetchnąć”, „Tam zielono, ładnie... chyba, że się wejdzie się w gówno psie... [śmiech], 

ale co tam, na wąwóz nie ma co narzekać. My ze wsi pochodzimy, nam brakuje zieleni, 

przyrody, a wąwóz mamy piękny! Aby patrzeć i coś tam postawią – supermarket albo 

wieżowiec. Ludziom w mieście nie potrzeba zieleni... pieniądz pani rządzi!”), Orlik, boisko 

(„fajna  przestrzeń –  coraz  więcej  osób  z niej korzysta”). Wymienione powyżej miejsca    były 
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wymieniane przez zdecydowaną większość respondentów. Niekiedy część z nich 

wskazywała przestrzenie znacznie mnie popularne, a ważne dla nich ze względu na fakt 

zamieszkania w danym miejscu – np. ul. Daszyńskiego („można tam wieczorem wyjść na 

tereny zielone z psem, zrobić grilla (...)”) lub drogę pokonywaną z określoną częstotliwością i 

napotkaną np. aleję akacji („Tutaj gdzie wysiadam, w okolicach Lidla, przecinam rondo i idę w 

górę do szkoły nr 44. Tam jest taka fajna aleja drzew – akacjowa. Idąc w stronę Osiedla 40- 

lecia – tam nie ma ruchu samochodów”). Ostatnia z wypowiedzi wskazuje jednocześnie na 

piętrzący się problem braku miejsc publicznych, co także wyrażane było wprost lub 

sugerowane przez innych respondentów – w formie zapotrzebowania na miejsca spotkań – 

place, skwery, kawiarnie, miejsca potańcówek i tym podobne, np.: 

 

„Gdzieś siąść, człowiek nie ma gdzie siąść i herbaty się napić... Siedzimy pod blokami i co tu się 

dziwić chłopakom, jak my stare robimy to samo.” 

 
Kalinowszczyzna w powszechnej opinii uchodzi za dzielnice niebezpieczną, „bandycką”, 

taką, w której lepiej nie pojawiać się po zmroku, nie przechadzać nocą uliczkami i zaułkami. 

Przeprowadzone rozpoznanie wykazało, że jest to jedynie pół prawdy. Co więcej – 

respondenci bardzo często zaprzeczają temu stereotypowi dzielnicy. Pytani o to, czy 

uważają Kalinowszczyznę za miejsce niebezpieczne, odpowiadają: 

 

„No jak wszędzie. Na deptaku też można po mordzie dostać. Ale dzielnica jest bezpieczna. Nie 

odczuwam obawy, ze tutaj są niebezpieczne miejsca, po których po zmroku bałbym się chodzić. 

Być może kiedyś ta dzielnica wokół Słomianego Rynku – to byłą dzielnica żydowska; po wojnie 

była miejscem, gdzie Żydzi, którzy wracali z różnych miejsc w Polsce, gromadzili się. (...) Tam te 

pozostałości po żydowskim miasteczku zamieszkiwał taki lumpenproletariat, który tam już 

śladowych ilościach mieszka do dziś – to już są ludzie tak zmęczenie, że nie nadają się do 

czynienia komukolwiek krzywdy. (...) Zaciekawieni czasem wychodzą, ale to są już wraki 

ludzi.(...) Nie ma takich miejsc, które by mnie odstręczały. To jest jedno z fajniejszych miejsc do 

mieszkania. Gdybym miał szukać miejsca do mieszkania teraz, to zamieszkałbym tutaj.” 

 

„[Kalina jest niebezpieczna?] – Nieeee, mi się tu nigdy nic nie stało. Ja znam tych chłopaków 

od pieluch... to nie są złe dzieci, tylko co one mają ze sobą zrobić, bez wykształcenia, bez 
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roboty, ojciec pije, dziadek pije – to co oni mają robić? Taki przykład w domu... Raczej tu 

żadnych awantur nie robią, ja żem nie słyszał.” 

 
„Istnieją różne opinie na ten temat. Z opowieści wiem, ze Kalina jest uznawana za jedną z 

najniebezpieczniejszych dzielnic w Lublinie... Jednak z doświadczenia nie zgadzam się z tą 

opinią. Nigdy nie miałem bezpośrednio żadnego przykrego incydentu.” 

 
Ewentualne poczucie niebezpieczeństwa powodowane jest społecznymi dolegliwościami 

kumulującymi się w dzielnicy – patologią, nałogami – głównie alkoholizmem, najczęściej zaś 

wskazywanym, jako niebezpieczne, miejscem jest ul. Towarowa i Słomiany Rynek: 

 

„Kalinowszczyzna nie jest niebezpieczna, pewnie jest tak, jak na innych dzielnicach. 

Zbudowana z wielkiej płyty powoduje, że miejsca są dewastowane, że nie dba się o czystość. 

[Problemem Kalinowszczyzny jest] zła opinia, gdy były te przemieszczenia. I alkoholizm. 

Ludzie bez pracy, nie mają co ze sobą zrobić. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, ze aż strach 

wychodzić. Brak perspektyw dla tych ludzi – piją cały dzień. 

 

„[Niebezpieczne miejsce?] - Ul. Towarowa dawniej, teraz trochę się to zmieniło, ale dawniej to 

była zdecydowanie najbardziej niebezpieczna część osiedla. Oraz Okrzei i Lwowska. Pekiny 

ciągnące się – dużo rodzin, różnych ludzi w jednym miejscu.” 
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„[Jakie miejsce uważa Pan za szczególnie niebezpieczne?] – Ul. Towarową – tam mieszkają 

specyficzni ludzie. Z problemami alkoholowymi, może biedniejsi. Dzieci są mniej dopilnowane. 

Tam lepiej nie zachodzić – ani w dzień ani w nocy. 

 
Innym, pojawiającym się w wypowiedziach miejscem określanym jako problemowe oraz 

niebezpieczne jest tzw. Pekin: „Ciekawe towarzystwo, patologia, złodzieje. Nieważne, Pani 

pójdzie i zapyta”. 

 
Oferta kulturalna i oczekiwania mieszkańców 

Na Kalinie powszechna jest opinia o braku oferty kulturalnej zróżnicowanej pod względem 

grup wiekowych. Zdarza się, że mieszkańcy nie tylko nie wykazują zainteresowania tym, co 

się dzieje na dzielnicy, ale także nie oczekują na podjęcie szczególnych inicjatyw na jej 

terenie, ze względu na bliską lokalizację Kalinowszczyzny względem Centrum, zwłaszcza 

Starego Miasta, gdzie mogą brać udział w różnorodnych wydarzeniach. Wiodącym 

ośrodkami animującymi społeczność zamieszkującą dzielnicę są: 

 
Klub Odeon – organizacja istnieje od 50 lat. Specjalizuje się przede wszystkim w edukacji 

kulturalnej – zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, wokalne, modelarskie, szachowe, 

warsztaty florystyczne, ekologiczne. Klub we współpracy z MOPR-em organizuje Dni 

Sąsiada. 

Księża Salezjanie – pracują z młodzieżą, prowadzą zajęcia sportowe. 

Dom Kultury Narnia – nowe miejsce na kulturalnej mapie Lublina z szerokim wachlarzem 

zajęć warsztatowych, projektów artystycznych i edukacyjnych. Niezależna inicjatywa, która 

powstała z inicjatywy LSF "Cytadela Syriusza" i Fundacji T.E.A.M. Teatrikon. Od sierpnia 

2014 roku w siedzibie Narnia działa „Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanisława 

Lema” . 

Dom Kultury Kalinowszczyzna na Tumidajskiego – oferuje warsztaty i zajęcia edukacyjne 

dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Organizuje także spotkania i festyny m.in. z 

okazji dnia dziecka. 

 

Jednym z podstawowych problemów w kontekście inicjatyw kulturalnych podejmowanych 

w  obszarze  Kalinowszczyzny  jest  brak  obiegu  informacji.  Bardzo  często  respondenci nie 
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wykazują żadnej wiedzy o działaniach         realizowanych w ich dzielnicy, lub wiedzą o nich z 

„zasłyszenia”: 
 
 

„Zdaje się, ze większość wydarzeń kulturalnych organizowanych jest w Domu Kultury na 

Tumidajskiego, jednak nigdy nie byłem i nie wiem co Dom Kultury ma do zaoferowania.” 

 
O ile respondenci dostrzegają inicjatywy skierowane dla seniorów, a podejmowane m.in. 

przez Dom Pomocy Społecznej lub Zespół Ośrodków Wsparcia, o tyle główną bolączką jest 

błąkająca się po dzielnicy młodzież, która nie potrafi zorganizować sobie wolnego czasu, nie 

ma gdzie się podziać, a do której zarazem dzielnica nie kieruje oferty kulturalnej, która 

spotkałaby się z zainteresowaniem z ich strony: 

 

„Widywałam ludzi starszych nawet na jakichś tam potańcówkach. Widziałam potańcówki w 

Domu Kultury, ale nie u nas, po naszej stronie, tylko widziałam takie potańcówki na 

Tumidajskiego [...]. A młodzież, to chyba właśnie nie ma gdzie spędzać tego czasu. Ja nie wiem 

w ogóle, co młodzież teraz chciałaby robić. Bo starsi to jeszcze szybciej coś mają. <<Dziadki>> 

[Dom Pomocy Społecznej] coś organizują czy tamte kluby. I przedszkolaki mają zajęcie. Jest 

na pewno źle, że młodzieży nie wolno po boiskach szkolnych gdzieś tam grać. Nawet nie mają 

gdzie w piłkę kopać chwilami, bo są zakazy. Bo pod blokiem nie można, tam nie można... Oni 

muszą się gdzieś wynosić. Nie ma meczów, żeby rozgrywali – blok z blokiem, czy klasa z klasą. 

W sumie to byłaby jakaś forma wyżycia się. A u Salezjanów przypuszczam, że jest trochę 

inaczej – ale oni sami z siebie są chyba bardziej nastawieni na współpracę z młodzieżą. Oni tak 

mają. A u nas był kiedyś ksiądz Wiesław, to on ciągał tych młodych na boisko i tam grali. 

Sutannę zdejmował i latał pokopać piłkę. Ale jego już nie ma....” 
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Respondenci dostrzegają nie tylko braki w ofercie kulturalnej, niekiedy zarzuty kierowane są 

także   w   stronę   samych   mieszkańców   i   ich   mentalności   -   nieuczestniczenie   w życiu 
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społecznym, brak tradycji wychodzenia z domu, to wszystko rodzi wyraźną potrzebę 

podejmowania działań, które pozwoliłyby na budowanie więzi między mieszkańcami: 

 
„Tu nic nie ma, a poza tym nie ma też tradycji wychodzenia z domu, spotykania się np. w 

kawiarni. Jedyne wyjście z domu to tylko faceci mają – idą na piwo. I dla nich piwny bar jest.” 

 
„Myślę, że zaprojektowanie konkretnych obiektów, gdzie mogliby spotkać się mieszkańcy, 

zacieśniłoby i ociepliło relacje między nimi. Przemyślane skwery z miejscami do wspólnego 

biesiadowania na wolnym powietrzu byłoby doskonałym zagospodarowaniem zielonych 

okolic.” 

 
 

 

Wśród wymienianych przez respondentów oczekiwań pojawia się także zapotrzebowanie  

na kulturę rozumianą w powszechnym ujęciu jako „wysoką”: 

 

„Ludzie potrzebują kultury wysokiej, muzyki klasycznej – to jest zawsze biletowane i drogie, 

niedostępne. Ludzie pragną takiej bardzo wysokiej kultury, której w Lublinie jest bardzo mało i 

jest w ściśle określonych  miejscach, jak filharmonia. Boimy się rozmachu w Lublinie,    jesteśmy 
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prowincją może to dlatego... Naprawdę wysokiej klasy sztuka, naprawdę wysokiej – z mistrzem 

nie powiatowym a światowym. Imprezy z wielkim zadęciem, w którym cena nie będzie barierą.  

I imprezy cykliczne, działania długofalowe, systematyczne. Koncert choćby w Centrum  Kultury 

– to są duże pieniądze. Nie ma wysokiej kultury. Może to taki sposób myślenia – skoro jesteśmy 

prowincją myślmy prowincjonalnie...”. 

 
Za najbardziej naturalną przestrzeń dla interwencji kulturalnych respondenci uznają  wąwóz 

– „te wąwozy też można ukształtować na miejsca, w których się żyje.... by były przyjazne. 

Jakieś ławeczki może by się tam przydały. Nie wiem czy ścinana jest tam trawa, nie dba się o 

to”. W opinii mieszkańców najbardziej potrzebnymi działaniami są te, które pozwalają na 

integrację poprzez wspólne działania, najlepiej włączające ludzi starszych, jak np. 

kolektywne prace w ogródkach pod blokami: 

 
„[Jakich inicjatyw wg Pana brakuje na Kalinowszczyźnie?] – Tego, by zrobić coś wspólnie, np. 

coś w ogródkach przed blokami – by zachęcić ludzi starszych. Np. wycięto teraz piękne sosny, 

bo gołębie przeszkadzały, bo były posadzone nielegalnie – bzdura. Ludzie potrzebują kontaktu z 

ziemią.” 

 
„Pani ja nie wiem, jaki festyn może z konkursami dla dzieci... i dla nas starych też... jakie 

zabawy fajne, no i coś dla chłopaków... ale nie wiem co – im to nie festynów brakuje, ale 

zajęcia, pracy, oni same sobie po klatkach festyny robią.” 

 
„Marzy mi się na Kalinie miejsce takie, jak Most Kultury. Gdzie przynajmniej raz w miesiącu 

można by wyjść, posiedzieć na świeżym powietrzu, zjeść coś dobrego, spotkać się ze 

znajomymi, Zebrać ze sobą dzieci i osoby starsze” 

 
Przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami potwierdziły ich ciekawość i otwartość na 

projekt. Nie spotkano się z rekomendacjami zaniechania działań w dzielnicy, raczej 

proponowane działania wychodzą na przeciw oczekiwaniom mieszkańców w stosunku do 

braku zagospodarowania czasu wolnego i konieczności aktywizacji lokalnej społeczności. 
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Kalina oczami mieszkańców jest miejsce przyjaznym o dużym potencjale kulturowym. 

Punktem odniesienia jest historyczna funkcja dzielnicy i dziedzictwo w postaci 

zdegradowanych dziś przestrzeni. Respondenci są świadomi zachodzących w dzielnicy 

zmian, przez co „Kalina to już nie to co kiedyś” - dzielnica kojarzona z przestępczością i 

wykluczająca obcych. Dziś wszelkie przypisywane cechy o wydźwięku pejoratywnym 

uznawane są za stereotyp, co nie znaczy, że rozmówcy nie potrafili dostrzec podstawowych 

bolączek Kaliny. Odpowiedzią na część z nich mogą być działania realizowane w ramach 

rezydencji artystycznych LSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt LSS jest realizowany jako jedno z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód 

Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów 

wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego 

Centrum Kultury. 

 
Projekt wspiera Nataša – Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa 

Wschodniego dla Kultury. 

 
 

http://wschodkultury.eu/lublin/
http://wschodkultury.eu/lublin/
http://natasaplatform.net/

